РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Перник
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№ РД-89/26.07.2016 г.
Перник
На основание чл. 32, ал.1, във връзка с чл. 64, ал.1, т.11 и чл. 64а от Закона за
защита от бедствия

Н А Р Е Ж Д А М:
Ι. Определям Областен съвет за намаляване на риска от бедствия в състав:
Ръководство:
1. Председател – д-р Александър Александров – Областен управител;
2. Зам. Председател – Инж. Валентин Димитров – Зам. областен управител;
Членове:
1. Д-р Вяра Церовска – кмет на Община Перник;
2. Пламен Алексиев – кмет на Община Радомир;
3. Васил Узунов – кмет на Община Брезник;
4. Станислав Николов – кмет на Община Трън;
5. Васил Станимиров – кмет на Община Ковачевци;
6. Димитър Сотиров – кмет на Община Земен;
7. Инж. Иво Савов – председател на Общински съвет – Перник ;
8. Светослав Кирилов – председател на Общински съвет – Радомир;
9. Виолета Младенова – председател на Общински съвет – Брезник;
10. Д-р Веселина Шишкова – председател на Общински съвет – Трън;
11. Венцислав Тодоров – председател на Общински съвет – Ковачевци;
12. Румен Василев – председател на Общински съвет – Земен;
13. Комисар Емил Марков – директор на Регионална дирекция „Пожарна
безопасност и защита на населението” – Перник;
14. Старши комисар Валентин Бучински – директор на Областна дирекция на
МВР – Перник;
15. Подполковник Георги Радулов – началник на Военно окръжие ΙΙ степен –
Перник;
16. Красимир Костадинов – директор на териториална дирекция „Национална
сигурност” – Перник;
17. Д-р Валери Симеонов – управител на регионален център „Спешна
медицинска помощ” – Перник;

18. Д-р Антоанета Григорова – директор на „Регионална здравна инспекция” –
Перник;
19. Д-р Елза Драгомирова – директор на Областна дирекция „Безопасност на
храните” – Перник;
20. Пламен Ангелов - директор на „Регионална инспекция по опазване на
околната среда и водите” – Перник;
21. Инж. Румен Сачански – директор на „Областно пътно управление” –
Перник;
22. Инж. Иван Витанов – управител на ВиК – Перник;
23. Инж. Петър Нецов – ръководител обособено регионално звено ЕиП –
Перник, ЧЕЗ-Разпределение – България АД;
24. Стефка Петрова – директор на Дирекция АКРРДС при ОА – Перник;
25. Технически секретар – Петко Петков – главен специалист ОМП в дирекция
АПОФУС при ОА – Перник;
ΙΙ. Председателят на Общинския съвет може да привлича допълнително
експерти за участие в неговата работа.
ΙΙΙ. При отсъствие, членовете на съвета да бъдат замествани от упълномощени
от тях служители със заповед за заместване или пълномощно.
ΙV. В срок до 05.09.2016 г., Областният съвет да определи и приеме правила
за своята работа.
V. В срок до 05.07.2017 г. съгласно § 51 от Преходите и Заключителните
разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за защита при
бедствия (ОБН. – ДВ,бр.51 от 2016 г.), Областният съвет да разработи
Областен план за защита при бедствия на Област Перник.
VΙ. В срок до три месеца след приемане/утвърждаване на Националната
програма за намаляване на риска от бедствия, Националният план за защита
при бедствия и Областният план за защита при бедствия съгласно § 52 от
Преходите и Заключителните разпоредби към Закона за изменение и
допълнение на Закона за защита при бедствия (ОБН. – ДВ,бр.51 от 2016 г.),
Областният съвет да разработи Областната програма за намаляване на риска
от бедствия на Област Перник.
VΙΙ.Областният съвет:
1. Изпълнява указанията и насоките на Съвета за намаляване на риска от
бедствия към Министерски съвет на Р. България;
2. Изпълнява възложените със ЗЗБ дейности и правомощия на територията на
областта;
3. Координира дейностите по изпълнението на Областната програма за
намаляване на риска от бедствия на Област Перник и на общинските
програми за намаляване на риска от бедствия на общините от Област
Перник;
4. Преразглежда и актуализира Областния план за защита при бедствия наймалко веднъж на пет години и след всяко въвеждане на съответния план,
както и при промяна на нормативната уредба, свързана с изпълнението
му;
5. Съгласува общинските програми за намаляване на риска от бедствия на
общините от областта;
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6. Съгласува общинските планове за защита при бедствия на общините от
областта;
7. Ежегодно прави преглед и изготвя годишен доклад до Съвета за
намаляване на риска от бедствия към Министерски съвет на Р. България за
състоянието на защитата при бедствия на територията на Област Перник.
Препис от заповедта да се връчи на изброените длъжностни лица за сведение
и изпълнение.

Д-Р АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

/П/

3
2300 Перник, пл. Св. Иван Рилски 1Б
тел.: +359 76 649 910, факс: +359 76 604 755
e-mail: oblast@pk.government.bg
web: www.pk.government.bg

